Taito- ja taideaineiden valinnaiset vuosiluokilla 3.–4. Ylöjärven Yhtenäiskoulussa
Ylöjärven Yhtenäiskoulussa tarjotaan taito- ja taideaineiden valinnaisia pohjautuen musiikin,
kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden oppiaineisiin. Taito- ja taideaineiden valinnaiset
ovat taito- ja taideaineiden opetusta syventäviä valinnaisia ja ne myös arvioidaan osana tätä
opetusta. Muut valinnaiset voivat myös olla näiden oppiaineiden yhdistelmiä ja sisältää aineksia
laaja-alaisesta osaamisesta. Lukuvuosisuunnitelmassa tarkennetaan valinnaisten tavoitteet, sisällöt,
kuvaukset ja määrä.
Opetussuunnitelman ja Ylöjärven kaupungin vahvistaman tuntijaon mukaan oppilailla on taide- ja
taitoaineissa 3.luokalla 1 tunnin ja 4. luokalla taide- ja taitoaineiden valinnaisia oppiaineita 2 tunnin
verran. Lukuvuoden 2020–2021 voimaan tulleen tuntijaon mukaan 5.–6. luokilla taide- ja
taitoaineiden valinnaiset käytetään käsityöoppiaineeseen. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset ovat
osa ns. pohjaoppiainetta (musiikki, kuvataide, käsityö ja liikunta). Näillä taide- ja taitoaineiden
valinnaisilla syvennetään pohjaoppiaineen opintoja. Valinnaisaineiden kuvauksissa on myös mukana
ko. oppiaineiden tavoitteet. Taide- ja taitoaineiden valinnaisia arvioidaan osana pohjaoppiaineen
arviointia.
3. luokalla toteutetaan yksi valinta ja 4.luokalla toteutetaan kaksi valintaa lukuvuodessa. Neljännen
luokan taide- ja taitoaineiden valinnaiset jaksotetaan niin, että yksi valinta toteutetaan
syyslukukaudella ja toinen valinta kevätlukukaudella.
3.–4. luokalla on mahdollisuus valita kuudesta eri taide- ja taitoaineiden valinnaisesta. Valittavat
taito- ja taideaineiden valinnaiset on esitelty tässä tiedotteessa. Mukana taito- ja taideaineiden
valinnaisten esittelyssä on kuvaus siitä, mikä on valinnaisen pohjaoppiaine (musiikki, kuvataide,
liikunta, käsityö), valinnaisen kurssin kuvaus sekä tavoitteet. Taito- ja taideaineiden valinnaisia
valitaan tässä vaiheessa neljä (4) valinnaista mieluisuusjärjestyksessä. Oppilaiden valinta
toteutetaan näiden neljän valinnan pohjalta.
Luokkamuotoisessa erityisessä tuessa taito- ja taideaineissa pyritään integraatioon. Tarvittaessa
järjestetään omia taito- ja taideaineiden valinnaisia jaksoja oppilaan osaamisen ja kiinnostuksen
mukaan.

Arviointi: Taito- ja taideaineiden valinnaisten arviointi on osana ko. taito- ja taideaineen arviointia.
Taito- ja taideaineen valinnaisaineen arviointi pohjautuu ko. valinnaisaineeseen valittuihin
tavoitteisiin.

Luokka-aste: 3. luokka
Käsityön syventävä valinnaisuus:

Käsityö, valmistetaan oma lelu (val 31 )
Oma lelu pehmeistä materiaaleista
Tavoitteet: Käsityön tavoitteet T1-T9
Sisällön kuvaus: Suunnitellaan ja valmistetaan oma lelu syventäen käsityön monipuolisia tekniikoita

Käsityö, valmistetaan oma lelu (val32)

Oma lelu kovista materiaaleista
Tavoitteet: Käsityön tavoitteet T1-T9
Sisällön kuvaus: Suunnitellaan ja valmistetaan oma lelu syventäen käsityön monipuolisia tekniikoita

Liikunnan syventävä valinnaisuus:

Liikunta, leikit ja pallopelit (val33)
Sisällön kuvaus: Erilaisia liikuntaleikkejä ja pallopelejä. Liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja. Yhteisöllisyyttä
lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä.
Tavoitteet: Liikunnan tavoitteet T2, T8 ja T9

Liikunta, voimistelu ja perusliikunta (val34)
Sisällön kuvaus: Voimistelu, telinevoimistelu, musiikkiliikunta, temppuradat, liikuntaleikit ja pelit. Motoristen
perustaitojen harjoittaminen.
Tavoitteet: Liikunnan tavoite T3

Musiikin syventävä valinnaisuus
Valittavat taito- ja taideaineiden valinnaiset:

Musiikki syventävä (val35)
Tavoitteet: Musiikin tavoitteet T1-T3, T5-T7, T9
Kuvaus: Yhteismusisointi tarkoittaa 3.- luokilla ikäkauteen sopivien laulujen laulamista sekä soittimistoon
tutustumista. Painotus on laattasoittimissa tai nokkahuilun hallitsemisessa sekä rytmisoittimissa.

Kuvataiteen syventävä valinnaisuus

Kuvataide (val36)
Sisällön kuvaus: Kuvataidetta eri tekniikoin. Perehdytään taiteelle ominaisiin toimintatapoihin.
Tavoitteet: Kuvataiteen tavoitteet T4 ja T6

Oppilaille Topintuvalla tarjottavat taito- ja taideaineiden valinnaiset
Luokka-aste: 3. luokka
Liikunnan syventävä valinnaisuus:

Metsäliikuntaa
Retkeilyä ja metsäliikuntaa lähiympäristössä
Sisällön kuvaus: Liikuntaa, retkeilyä ja retkeilytaitoja Topintuvan lähiympäristöä hyödyntäen.
Tavoitteet: Liikunnan tavoitteet T2, T3 ja T8
Kuvataiteen syventävä valinnaisuus:

Luovaa taidetta luonnossa
Monipuolisia kuvataiteen menetelmiä lähiympäristöä hyödyntäen
Sisällön kuvaus: Kuvataidetta eri tekniikoin. Perehdytään taiteelle ominaisiin toimintatapoihin.
Tavoitteet: Kuvataiteen tavoitteet T1 ja T4

Käsityön syventävä valinnaisuus:

Käsityö, valmistetaan oma lelu
Oma lelu pehmeistä materiaaleista
Tavoitteet: Käsityön tavoitteet T1-T9
Sisällön kuvaus: Suunnitellaan ja valmistetaan oma lelu syventäen käsityön monipuolisia tekniikoita

Luokka-aste: 4. luokka
Kuvataiteen syventävä valinnaisuus

Kuvallinen ilmaisu (val41 )
Tavoitteet: Kuvataiteen tavoitteet T1-T11
Sisällön kuvaus: Tutustutaan ja syvennetään eri kuvataiteen osa-alueita. Kuvataidetta eri tekniikoin.
Perehdytään taiteelle ominaisiin toimintatapoihin.

Käsityön syventävä valinnaisuus

Käsityö, valmistetaan oma säilytysesine (val42)
Oma lelu kovista materiaaleista
Tavoitteet: Käsityön tavoitteet T1-T9
Sisällön kuvaus: Suunnitellaan ja valmistetaan oma säilytysesine syventäen käsityön monipuolisia tekniikoita

Tekstiilityö; Laukku/kassi/pussukka (val43)
Tavoitteet: Käsityön tavoitteet T1-T9
Sisällön kuvaus: Vahvistetaan ompelukoneen käyttöä ommellen itselle laukku/kassi/pussukka.
Mahdollisuuksien mukaan kokeillaan kankaankuviointitekniikoita.

Liikunnan syventävä valinnaisuus

Joukkuepelit (val44)
Tavoitteet: Liikunnan tavoitteet T1,T2,T3,T4,T6,T7,T8,T9,T10
Sisällön kuvaus: erilaisia joukkuepelejä oman tekemisen kautta.

Pelit ja leikit (val45)
Tavoitteet: Liikunnan tavoitteet T1,T2,T3,T4,T6,T7,T8,T9,T10
Sisällön kuvaus: erilaisia liikuntalajeja pelaten ja leikkien.

Musiikin syventävä valinnaisuus

Musiikki syventävä (val46)
Tavoitteet: Musiikin tavoitteet T1-T3, T5-T9
Kuvaus: Yhteismusisointi tarkoittaa 4.- luokilla ikäkauteen sopivien laulujen laulamista sekä
soittimistoon tutustumista. Painotus on bändisoittimiston alkeissa. Myös laatta- ja nokkahuilua sekä
rytmisoittimia kerrataan vuoden ilmiöt huomioiden.

